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Odchod autobusu

Krátka úvaha k minulotýždňovému FARNÍKU
Hovorí sa, že vraj žijeme v dobe sexuálnej revolúcie... A
nie náhodou v dobe citovej deprivácie?
Preto nechválim smilstvo, lebo vďaka nemu
vyhasínajú veselé ohníky v očiach dievčat.
Nechválim smilstvo, lebo mladí vďaka nemu robia
hazardné skoky do krátkotrvajúcich manželstiev,
namiesto toho, aby do nich vstupovali.
Nechválim smilstvo, lebo je to základná škola
manželskej nevery.
Nechválim smilstvo, lebo mení chlapov na volov
vedených na jatku (Pr 7,21-22) a ženy na divé mulice,
ktoré zacítili vodu.
Nechválim smilstvo, lebo je to tobogan k strate viery.
V blahoslavenstve Ježiš prisľúbil čistým videnie Boha
(Mt 5,8).
Nechválim smilstvo, lebo ničí vieru v čistú lásku.
Ľudia už neveria na pravé priateľstvá tak, ako prasatá
neveria na dodržiavanie hygieny.
Nechválim smilstvo, lebo kradne deťom z rodín
ockov a v poslednom čase, žiaľ, aj emancipované
mamky a takto ich necháva bez ochrany...
Beda nám, lebo sme zamenili romantiku za erotiku,
priateľstvo za smilstvo, sexualitu za perverzitu a lásku za
volanie divočiny. Panny sú pre nás neúctyhodné
čudáčky a prostitútky priam sociálne pracovníčky.
Výchovu k rodičovstvu a k dospelosti sme nahradili
morálnou prezervatívnou devastáciou násťročných a
nazvali sme to sexuálna výchova. Ak sexuálnu
žiadostivosť chceme liečiť pornom, tak potom môžeme
popáleniny liečiť plameňom, alkoholizmus môžeme
liečiť ešte väčším pitím, omrzliny môžeme liečiť v
mraziacich boxoch a špiny sa zbavíme tak, že sa
vykúpeme v septiku.
A hoci to naše konanie nemá logiku, ty nás za to Pane
Bože požehnávaj, ale už aj!
Jozef Krišanda
(používal aj pseudonym Amos Tatranský)

od kasární:
od školy:

3. týždeň

13:20hod
13:30hod

Treba si obliecť veci, v ktorých sa nám bude
pohodlne cestovať a sedieť v kine. Bolo by dobré
si so sebou vziať nejaký malý džús, alebo čaj
a niečo na zjedenie, (perník, keks alebo croasant)
lebo sa vrátime až okolo 17:15 (len cesta trvá 45
minút)
V kine sa nemôže jesť ani piť, musíme tú hodinu
vydržať.
Deti si nemusia brať so sebou peniaze, lebo
všetko je zabezpečené.
Od detí očakávam, že budú poslúchať pokyny
sprievodcov.
SH

Dobrá novina
Aj tento rok sa naša farnosť zapojila do Dobrej
noviny.
95 detí a 42 animátorov sa vybrali rozhlasovať
dobú novinu. Spoločne vyzbierali sumu
4970,39 €, ktorá tento rok poputuje do
Turkany.

12. január 2020
Informačný list farnosti Novoť

Počas adventu sa deti mohli zapojiť do
aktivity, ktorá spočívala v účasti na sv.
omšiach a zbieraní nálepiek.

Odmena k adventnej aktivite
Táto aktivita nebola spojená s prísľubom
odmeny, aby sme nerobili „obchod s Pánom
Bohom“. Deti možno očakávali nejakú sladkú
odmenu, ... tak sme to vymysleli takto:
Približne 60 detí mali všetky nálepky a odovzdali
ich v stanovenom čase, tak sme sa rozhodli, že
odmena nebude cukrík, ale pôjdeme do kina na
3D rozprávku SNEŽNÝ CHLAPEC
v utorok 14.1.2020
Inštrukcie:

Ďakujeme všetkým animátorom a deťom, ktorí
si našli čas a pomohli rozniesť Dobrú novinu
v našej farnosti a taktiež ďakujeme všetkým,
ktorí prispeli finančne alebo modlitbou za
našich koledníkov.
eRko animátori
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad 1005,
029 55 Novoť; tel.: 043 5590 230;
web stránky: www.novot.sk/farnost/ a nová
www.mojakomunita.sk/web/farnost-novot
farár: Štefan Hrbček, tel.: 0904 575 829
kaplán: Rastislav Hanečák, t.: 0950 626 642

Zoznam detí, ktorých sa to týka a informovaný
súhlas rodiča je v kostole na stolíku pri
FARNÍKU.
Vyplnený a podpísaný informovaný súhlas rodiča
treba odovzdať pani katechétke Marte Kocúrovej
v škole v pondelok 13.1.2020 v škole.
Podľa počtu vrátených informovaných súhlasov
rodičov budeme vedieť, koľko detí môže (a chce)
ísť do kina. Ak je niekto na maródke alebo
z iného dôvodu nemôže ísť, autobus doplníme z
detí, ktoré sú pod čiarou. Rodičov týchto detí
budeme kontaktovať osobne (resp. telefonicky)
(pokračovanie na ďalšej strane)

PRÍPRAVA NA SV. OMŠU
13. – 19. január 2020
Pondelok

Adorácia bude vo štvrtok od 17:00 do sv. omše
Pon

Féria

Na česť Ducha Svätého

Uto

Féria

Str

Féria

18:00

+ otec Daniel Bartoš a za + synov
Štefan (24 r.) a Daniel (12 r.) č. 923

14:00

+ kňaz Karol Lihosit (detská sv. omša)

Štv

Féria

Streda
18:00

+ Viktor Serdel a účastníkov pohrebu
č. 499

6:30

+ bratov a rodičov č. 552

18:00
6:30
Utorok

ZBP pre Adama a jeho rodinu č. 362

Štvrtok
Na úmysel celebranta

6:30

+ Albin a ZBP pre Margitu č. 250

18:00
7:00
Sobota

Sob
Ned

18:00
Piatok

Pia

+ manž. Vladimír Blahut (13 r.) č. 146
(mládežnícka sv. omša)
Poď. za 40 r. života a ZBP pre rodinu
č. 17

15:00

Poď. za 80 r. života Albín a 50 r. Milan

7:00

Na úmysel celebranta

Nedeľa
8:30

Za Boží ľud (1)

10:30

Na úmysel celebranta

Lektorská služba na nedele a sviatky – skup. 1
Na detskú omšu nakresli: Márnotratného syna
ako sa stretol s otcom. Alebo niečo iné.

Sv. Antona, opáta
spomienka
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
DRUHÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
je od 18. do 25. januára.
Stretnutie nedeľných lektorov
V stredu 15.1.2020 po večernej sv. omši na fare.

Končí VIANOČNÉ OBDOBIE
Po sviatku Krstu Krista Pána sa odloží Betlehem
a prestanú sa spievať vianočné piesne. Nerozsvietený
stromček a výzdoba môže ostať do 2.2.2020.
************************************************
Vo štvrtok 16. januára 2020 sa v Námestove
uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka

Diecéznej školy viery

Sv. omša sa začne o 18:00 hod. a po nej bude
katechéza. Januárová katechéza sa bude týkať 5.
Božieho prikázania.
Bude možné zakúpiť si aj vhodné knihy
s náboženskou tematikou. Budeme radi, ak sa
prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte.
Mons. A. Tyrol, gen. vikár

Jednou z tém, ktorá bola súčasťou diskusie stretnutia
farskej pastoračnej rady, bola príprava na sv. omšu.
Pastoračnej rade som dal prísľub, že sa stretnem
s ľuďmi, ktorí vedú modlitbu pred sv. omšou, čo som aj
urobil 8.1.2020.
Dohodli sme sa na týchto veciach:

Modlitba posvätného ruženca bude začínať 35
minút pred sv. omšou.
Pri modlitbe ruženca sa vyslovia aj tajomstvá
Ježišovho života, buď pred desiatkom, alebo pri
prvom Zdravase, podľa dní v týždni:
PO, SO radostný
UT, PI – bolestný
ST, NE - slávnostný
ŠT - ruženec svetla
Po ruženci sa pomodlíme na úmysel sv. otca, Pod
tvoju ochranu, k sv. Michalovi archanjelovi a Anjel
Pána. Pred svätou omšou zachováme 5 minút
silentium (posvätné ticho)
Akékoľvek iné (cirkvou schválené) modlitby – korunka
k Božiemu milosrdenstvu, deviatniky alebo litánie majú
priestor v čase pred ružencom.
Výnimkou je prvý piatok, kedy modlitbu ruženca
začneme tak, aby sme sa pomodlili aj litánie k Najsv.
Srdcu Ježišovmu. Druhou výnimkou je modlitba sv.
ruženca v nedeľu pred druhou sv. omšou, kedy sa môže
stať, že sa ruženec nestihneme pomodliť celý.
Drahí moji farníci. Mám dve prosby. Prvú chcem
adresovať všetkým: Skúsme sa modliť ruženec trochu
rýchlejšie. Ruženec sa modlíme VEĽMI POMALY a bude
pokrok, ak sa budeme odteraz modliť POMALY a raz
možno prídeme do stavu, že sa budeme modliť
primerane.
Druhá prosba sa týka ľudí, ktorí by boli ochotní zapojiť
sa do predmodlievania. Nie je to nič zložité ani ťažké,
stačí si vybrať napríklad jeden deň v týždni, kedy by ste
sa mohli predmodlievať, aby sa táto služba rozdelila
medzi viacerých. Ďakujem.
SH

